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Importância dos sindicatos
na vida dos trabalhadores
Reforma Trabalhista tornou ainda mais relevante o papel das entidades sindicais

IMPORTÂNCIA
DOS SINDICATOS
A história mundial mostra
a importância fundamental
que os sindicatos tiveram na
construção das sociedades
modernas, menos desiguais
e mais justas, em que hoje
vivemos. As instituições
sindicais agem para criar
obstáculos à exploração e
submissão dos trabalhadores
ao poder do empregador,
garantindo um equilíbrio
nas relações de trabalho. A
associação de trabalhadores
em sindicatos gera força para
a defesa de seus direitos e
interesses, possibilitando
condições de negociação mais
favoráveis.

O QUE MUDA COM A
REFORMA TRABALHISTA
Mais direitos e obrigações
trabalhistas foram flexibilizados
e podem ser negociados. Por
isso, o papel dos sindicatos,
junto com a mobilização dos
trabalhadores, será essencial
nas negociações coletivas.
POR QUE PROCURAR
O SINDICATO?
Para buscar a proteção
dos direitos trabalhistas
legais e para lutar por
avanços e conquistas.
Lembre-se que o
sindicato existe
para proteger os
trabalhadores.

QUANDO PROCURAR
O SINDICATO?
Sempre que o trabalhador tiver qualquer
dúvida sobre assuntos como cálculo
de rescisão, férias, reajustes salariais,
compensação de jornada e outras
questões individuais e coletivas. Também
sempre que houver a necessidade de
negociação com os patrões.
POR QUE PRECISAMOS
DE SINDICATOS FORTES?
Quanto mais estruturado e organizado o
sindicato, mais condições ele terá de lutar
por melhores condições de trabalho e de
vida para a categoria que ele representa.
Uma das formas do trabalhador fortalecer
seu sindicato é tornando-se associado, ao
mesmo tempo contribuindo e usufruindo dos
benefícios e serviços que o sindicato oferece.
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Seletroar:

lutando ao lado dos trabalhadores
nas negociações coletivas

E

m todas as negociações coletivas, o Seletroar está ao lado dos
trabalhadores, lutando por conquistas e avanços.
VOCÊ SABIA QUE
atuação do sindicato é fundamental na Convenção Coletiva
de Trabalho e nos Acordos Coletivos, como, por exemplo: programas
de PLR/PPR, Banco de Horas, Vale Alimentação, Plano de Saúde, entre outros.
Nosso objetivo é o de sempre conquistar maiores ganhos salariais, mais benefícios e melhores condições de trabalho.

A

Reajustes e Pisos Salariais
Desde 2008 conseguimos reajustes
salariais acumulados de 126,89%, portanto, bem acima da inflação acumulada (INPC) que ficou em 88,88%.
Os pisos salariais dos trabalhadores

da categoria eletroeletrônica são R$
1.285,00 (micro e pequenas empresas)
e R$ 1.529,00 (médias e grandes empresas). Comparados com o salário mínimo atual (R$ 954,00), eles são 34,7%
e 60,3% respectivamente mais altos.

Quadro comparativo entre Salário Mínimo e
Pisos Salariais dos trabalhadores eletroeletrônicos
Salário Mínimo (2018)

Piso salarial (micro
e pequenas empresas)

Piso salarial (médias
e grandes empresas)

R$ 954,00

R$ 1.285,00

1.529,00

Acima do Salário Mínimo

34,7%

60,3%

Conquistas da Convenção Coletiva de Trabalho
Algumas das principais conquistas da nossa Convenção Coletiva de Trabalho
Convenção Coletiva

Legislação Trabalhista

Auxílio Creche
Auxílio de R$ 250,00 mensais desde o nascimento
até 12 meses após o término da licença maternidade

Não há previsão de nenhum auxílio

Abono por Aposentadoria
Abono de 1,5 salários base (para quem tiver mais de 5 anos de
empresa) e de 2 salários base (para quem tiver mais de 10 anos de
empresa) para o trabalhador que pedir demissão por aposentadoria

Não há previsão de
abono por aposentadoria

Horas Extras
A partir da 10ª hora extra trabalhada na mesma semana, as horas
extras serão remuneradas com um adicional de 90%. Domingos e
feriados, a partir da 8ª hora, adicional é de 150%

Qualquer hora extra é remunerada
com um adicional de 50%

Adicional Noturno
É pago um adicional de 50% para a hora
trabalhada entre as 22h00’ e 05h00’

Determina adicional de 20% para a hora
trabalhada entre as 22h00’ e 05h00’

Estabilidade Pré-aposentadoria
Trabalhador com mais de 8 anos de empresa e que está a dois
anos de se aposentar tem direito à estabilidade no emprego ou
ao valor correspondente aos salários desse período

Não há nenhuma previsão de
estabilidade

Estabilidade pós-férias
Estabilidade de 30 dias no retorno de férias individuais

Não há estabilidade legal

Complementação de Auxílio Doença
Complemento salarial até o 60º dia de afastamento

Apenas o pagamento do INSS

Plano de Saúde no Aviso Prévio
Plano de saúde será mantido durante todo o aviso prévio

Não garante este benefício
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Programa de Educação e
Qualificação Profissional

educação e qualificação profissional significa a possibilidade de acesso a melhores oportunidades de trabalho, ao crescimento e ascensão na carreira e à realização
pessoal. Por essas razões, o Programa d e Ed ucação e Qualificação Profissional é uma de nossas
prioridades. Até o final de 2018 diversos cursos
estarão sendo realizados na sede do sindicato
para todos os trabalhadores da categoria. Para
2019, o planejamento é de expansão dos cursos,
com a inclusão de EaD (Ensino à Distância), a
continuidade dos treinamentos presenciais e a
realização de palestras e seminários.

Programa de Educação
e Qualificação 2018

Programa
de Educação e
Qualificação 2019

Cursos realizados/programados:
Gestão Inteligente
do Tempo
Reforma Trabalhista
Coaching (2 turmas)

FMEA (4 turmas,
sendo uma “in company”)
Gestão da Produção
Introdução à Manufatura Enxuta

Cursos presenciais no sindicato
Cursos nas empresas
Ensino à distância
Cursos de idiomas

Seletroar promoveu a qualificação de centenas de trabalhadores em 2018

Outros benefícios
do Seletroar:

Assessoria
Jurídica

Assistência
Odontológica

Distribuição de
Material Escolar
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Convênios

Araucária
Acqua Park

B

uscando oferecer cada vez
mais benefícios para os
associados ao Seletroar,
fechamos uma convênio com
o Araucária Acqua Park. Este
convênio é válido para toda a
temporada de funcionamento do
parque, de setembro de 2018 até
maio de 2019.
Os associados e seus
dependentes terão entrada
gratuita e descontos especiais
em produtos e serviços do
parque, como estacionamento,
guarda volumes, aluguel de
churrasqueiras e almoço.
Trabalhadores da base que
não forem associados também
poderão se beneficiar do
convênio, tendo direito a uma
entrada com valor reduzido uma
vez durante a temporada.

Para mais
informações e reservas,
entreem contato com
o sindicato.

seletroar.com.br

Asasociado do Seletroar
terá entrada gratuita no
Acqua Park durante toda
a temporada 2018/2019

Associe-se ao Seletroar
Tenha seus direitos respeitados
e garantidos e usufrua de todos
os serviços e benefícios
do sindicato
Rua Guararapes, 1656

41 3312-7600

seletroar@seletroar.com.br

